
  ذکر دهلي در شعر فارسي  ٢٩

  يدر شعر فارس يذکر دهل

  ♦يقيالحق صد ميدکتر شم
از  يد شدند، شهريدخ نمودار و ناپيقبل از آغاز تارحتي ها  که در آنجا سلطنت يدهل
گواه گذشتة با عظمت و شاهانه بودند و زمان حالش با ت مرموز که حاکمانش يابد
خ يهد تارجمنا شا يرود ابد .زند يهند، با جنب و جوش دم م يو سار يجار يگدزن

 يانگذاريکه با بن يخيتار. است يپرشور و آشوب دهل و با شان و شکوه هپنج هزار سال
 .دست پاندوها شروع شد  به ندرپرستيشهر ا

 يها ن بوده چون دودمانيتر ، مقدمياسيت سيرباز در اهمي، از دي، دهليخياز لحاظ تار
  .دنديگاه شان برگز تعنوان قدر به دوازدهم و نوزدهم آن را يها ن قرنيب مختلف

 نجا احداث نمودند،يشان را ا يشاه يها گکه ار يمختلف هاي يپادشاهان و امپراطور
پناه و   نيباد، د روزهيآباد، ف پناه، تغلق ، جهانيري، سيپتهور يخود را قلعة را يشهرها

 گذشتة تابناک آثار. اند معروف يعنوان هفت شهر دهل  به آباد خواندند که شاهجهان
پس از جنگ اول  .نده استککه در نقاط مختلف شهر پرا ست يباق يعنوان آثار مهم  به

که  يدر حال. س قرار گرفتير تسلّط انگليز يدهل يالديم ۱۸۵۷استقالل هند در سال 
اما در . اعالم نمودند يسيتخت هند انگليعنوان پا  به را) فعالً کولکاتا(ها کلکته  يسيانگل

پس از انتقال . منتقل کنند يدهل به تخت رايم گرفتند که پايآنها تصم يالديم ۱۹۱۱سال 
بنا ) آباد شاهجهان(کهنه  يدهل ينو را در جنوب غرب يها شهر دهل يسيتخت، انگليپا

تخت يمهم است چون سدة پا يخ دهليدر تار يالديم ۲۰۱۱ب سال ين ترتيبد. کردند
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  ٣٠  قند پارسي

  .رساند يل مية تکميپا به ن رايهند نو
 يالديم ۱۹۴۷در سال  يفراز قلعة سرخ دهل بر يچم سه رنگپر ه شدنبرافراشت

گاه اقتدار يعنوان جا  به نو رسماً يخ هند مستقل باز کرد و دهليرا در تارجديدي باب 
 ،يعنوان شهر چند نژاد  به جاًيتدر يپس از کسب استقالل، دهل. ديدولت هند اعالم گرد

  .١از آب درآمد يت جهانياهم ها و با آرمان يو چند فرهنگ ي، چند مذهبيچند زبان
نارة قطب، ير قلعه سرخ، مسجد جامع، مينظ يخيدر دل خود آثار تار يدهل
ن يالد نظام ،يار کاکيبخت مثل عارفان معروف يها ون و خانخانان، درگاهيهما يها آرامگاه

، دروازة هند و باغات تالکتوره و ياست جمهوري، کاخِ رير خسرو دهلويا و امياول
  .ره را دارديغمغول و 

ا اقالً نام آنها برده يشده توصيف و تعريف قشنگ هند  ي، شهرهايات فارسيدر ادب
 .اند دلکش گفته ياتين کشور پهناور، ابيمختلف ا يشاعران دربارة شهرها. شده است

آن شهر مقدس چنين  به بنارس دلبسته، راجع  به مثالً سخنورِ نامور شيخ علي حزين که
  :کند ابراز نظر مي

  ٢هر برهمن پسر لچهمن و رام است اينجا  از بنــارس نــروم معبــد عــام اســت اينجــا
خان  يبنده عل. شتر مورد توجة شاعران قرار گرفتهيکه دلِ هند است، ب يدهل

ر ير نظيشه يب شعراخات منتياب يپشت سرش گذاشته که محتو ٣ياضي، بيباسط
اض ين بيهم. باشد يرهم ميغ ر وين فقيالد ر شمسيم و مي، کليري، نظيحافظ، سعد

ف آن يو تعر يان شوق دهليب«است، تحت عنوان  يدارد که سرودة خود باسط يا يمثنو
  :گردد يت آغاز مين بيکه با ا» شيرانيشهر و افسوس و

ـ   رود يمـ  ياز دلم کَ يشوق دهل ٤رود يمـ  يباز مجنون جانبِ م  
را  يدهل  هاش ب يفتگيشداست شوق و يچنانکه از عنوانش پ ين مثنويدر ا يباسط

ش را خورده که يرانيگر ساخته و افسوسِ و نموده و شان و شکوهش را جلوهابراز 
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مشاهده  يالديم ۱۷۴۷دنبالِ هرج و مرج سال  به صوب لکنو به هنگام ترک گفتن آن
اوجِ   به مرکز فرهنگ و تمدن بود و شان و شکوهش يبود که دهل يزمان. کرده بود
  :ده بوديکمال رس

ــداد  را در جهـان ن همان شهر اسـت کـو   اي   ١نشــان يمثــل و ماننــد يکــس ن
  :ن شهر، در حال زار قرار دارديالبته اکنون ا

ــا  رانــه اســتيايـن زمــان آن شــهر گـر و   ــألوف دل د يجـ ــت يمـ ــه اسـ   وانـ
  ٢گـاه مـا   ن زمان گشته اسـت عبـرت  يک  گـاه مـا   ن همان شهر است و عشـرت يا

  :ده بوديد يبرد که در دهل يرا م يباغات نجا نامِيا يخان باسط يبنده عل
ــ ــادم آيــ ــات آن يــ ــرت باغــ ــ  د کثــ ــادم آي ــزان  ي ــم خ ــارش، ه ــم به   د ه

ــار   ــاغ و به ــوش ب ــود، خ ــوادش ب ــاالماريـــ  در س ــات ســـمت شـ   ٣اد از آن باغـ
ــاغ ــا بـ ــام يهـ ــمرم ينـ ــر بشـ   بــــــر زبــــــان، هــــــزاران، آورم    اش گـ

  او راست جسمهمچو جان، در شهر و شهر   گم هســـت از نـــوع طلســـميبـــاغ بـــ
ــوه   گـــر هســـت در دامـــان کـــوهيبـــاغ د ــاه کــ ــروزد شــ ــق آن برفــ   رونــ

ــان    تـــال کتـــوره نـــام دارد آن مکـــان    ــده نشـ ــا مانـ ــاه مـ ــد شـ   از محمـ
ــدن ــوک يچان ــوک  چ ــان چ ــت ج ــا س   ض و مقــام بــا صــفا  يپــر فــ   يجــا  ه
ــد ــان يگنبـ ــان  از خـ ــان همچنـ   ٤متصل با اوسـت پـر بـا عظـم و شـان       خانـ

  :کند يرا اظهار م يشهر دهل هاش ب مانهيعشق و محبت صم يات بعديدر اب يباسط
ــ ــيم ليدهل ــون او  يل ــن مجن ــ  و م ــلميدهل ــون او يم س ــن مفت   و م
ــ ــيدهل ــاد اويريم ش ــن فره ــ  ن و م ــيس ــود م ــنم در  ينة خ ــک   اد اوي
ــ  اش م شمع است و من پروانـه يدهل   وانــة اويرانــه، مــن د يم ويدهل

ــ ــن  يدهل ــات م ــة حاج ــن کعب   مـن هسـت بـا دل توامـان     يدهل  م
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ــ ياز فــراقش جانگــذار  کـنم  يمـ  يباز عشق يدهل به من   ١کــنم يم
  :کند که شاهجهان پادشاه ساخته بود سپس باسطي دهلي را توصيف مي

  اهان نشـان شـ داشـت از   کهنه هم مي  بــــاز از دهلــــي بگــــويم آشــــکار
ــا آن کهـــن  دهلـــي ــل بـ   خوش دو عالم داشت يکجايي سـخن   نـــو متصـ

ــاهجهان  دو بــود در يــک جــاي علَــمنــام هــر  ــم دهلــــي شــ ــاد هــ   آبــ
ــت     کهنه خود ويران، سراسر گشـته اسـت   ــته اس ــر گش ــز بت ــو ني ــورت ن   ص
ــي، واي واي  ــلي واي واي    واي صــحرا گشــت دهل ــرا تس ــنم دلب ــون ک   ٢چ

در مدح  ٣يا دهيقص يط ير دهلوين فقيالد ر شمسيمنام  به يگريشاعر معروف د
  :م نموده استيوا ترسيبا و شيطور ز به را يهلنقش و نگار د عيحضرت عل

ــوايش    خوشا دهلي و خاک عشرت افـزايش  ــان در ه ــاد ج ــوان داد برب   ت
ــورة او    ــاده معم ــش افت ــان دلک ــنايش   چن ــت آش ــالم اس ــة ع ــه بيگان   ک

ــايش    ريبان چو دل، در خم زلـف خوبـان  غ ــة دلربـ ــر کوچـ ــارِ هـ   گرفتـ
  بينش کـم از توتيـايش  نخواهد اهل   کند ديـده روشـن   غبارش ز بس مي

ــد  ــر شــور ار ليــل آي ـ چو مجنون فتد، بند الفت ب  دريــن شــهر پ   ٤ايشه پ
  :کند يف مين توصيرا چن ينت دهليب و زيز يا دهيقص يط ٥يجونپور يخ گلشن عليش

ــهر دهلــ  ــت جــامع  يش ــقر اعجــاز      االضــداد اس ــراف و هــم س ــد و اع   خل
ــهر  ــه ش ــه يطرف ــل دول ب ک ــر اه   نعمــت و نــازســت پــر ز  چــون بهشــت  ه

ــع ا  ــوب طب ــه مرغ ــت يهرچ ــان اس ــه ا  ش ــود يهم ــا ب ــه نج ــاز يز ب ــت و س   ٦ن
  :ديافزا يم يرغم آن و يو عل

ــ  ان رايــنوا ين شــهر بــيــف کــه ايــح ــداز  يدوزخ ــر ســوز و گ ٧هســت پ  
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 يخان باسط يپس بنده عل. ست يهست و ذکر خواجگان آن هم ضرور يدهل
  :١ديسرا ين ميآنها مخصوصاً شاه باسط چن به راجع

ــت   خواجگاه چشت را سـر منـزل اسـت    ــل دل اسـ ــده اهـ ــرم ديـ   محتـ
ــر نظــام  ــنم بعــد ازيــن ذک ــدين ک   همچو خسرو نظم خود شيرين کـنم   ال

ــده    زان ميــان افضــل نصــيرالدين شــده ــن ش ــامش اي ــايم مق ــد آن ق   بع
  در طريقــت خصــر راه باســط اســت  گـاه باسـط اسـت    خواجه جعفر قبلـه 

ــش   ــر درگه ــط ز هج   ن خود را داد در ره شـوق رهـش  جا  حضــرت باس
  ٢اولـــش آن بـــود در آخـــر همـــان  ذکــر جعفــر داشــت او ورد زبــان   
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